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Nota técnica n° 42 

Elaborada em 17/02/2020 

 

Medicamento solicitado: Benralizumabe 

 

Esta Nota Técnica foi elaborada de acordo com dados e relatórios médicos 

específicos do(a) paciente que figurou como parte autora no processo 

judicial. Por essa razão, a utilização das informações e conclusões 

médicas aqui constantes para a instrução de outros processos deve ser 

analisada com cautela pelas partes e pelos órgãos julgadores.
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IDENTIFICAÇÃO DA ANÁLISE FARMACÊUTICA 

Medicamento solicitado: Fasenra (Benralizumabe)  

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA 

1. O medicamento está registrado na ANVISA? ( ) Não (X) Sim  

 

2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações 

previstas na bula?  

É indicado como tratamento adjuvante de manutenção para asma grave 

com fenótipo eosinofílico em pacientes adultos.2  

 

3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de 

acordo com as indicações da bula? ( ) Não (X) Sim  

 

4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da 

enfermidade? Em caso positivo, qual(is)?  

(X) Não ( ) Sim 

 

5. O medicamento está incluído na Relação Municipal de 

Medicamentos (REMUME), Relação Estadual de Medicamentos 

(RESME) ou na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME)? Se sim, qual(is)?  

(X) Não ( ) Sim  
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6. Há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), no âmbito do 

SUS, para a doença que acomete o paciente? Em caso positivo, 

especificar qual é.  

( ) Não (x) Sim  

Protocolos Clínicos e diretrizes terapêuticas – asma  

Portaria SAS/MS nº 1.317, de 25 de novembro de 2013.4  

 

7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o 

tratamento da doença que acomete o paciente?  

Beclometasona: cápsula inalante ou pó inalante de 200 mcg e 400 mcg e 

aerossol ou spray de 50 mcg e 250 mcg  

Budesonida: cápsula inalante de 200 mcg e 400 mcg e pó inalante ou 

aerossol bucal de 200 mcg  

Fenoterol: aerossol de 100 mcg  

Formoterol: cápsula ou pó inalante de 12 mcg  

Formoterol+budesonida: cápsula ou pó inalante de 12 mcg/400 mcg e de 6 

mcg/200 mcg  

Salbutamol: aerossol de 100 mcg e solução inalante de 5 mg/mL  

Salmeterol: aerossol bucal ou pó inalante de 50 mcg  

Prednisona: comprimidos de 5 mg e de 20 mg  

Prednisolona: solução oral de 1 mg/mL e 3 mg/mL4 

 

8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em 

caso positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

(X) Não ( ) Sim  
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9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de 

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)?  

Fasenra (Benralizubabe) – R$ 11615,063  

 

10. Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado 

(aqui, se isso for possível diante do volume de trabalho, acho que 

poderiam ser tecidas considerações sobre eventuais registros em 

agências internacionais, como o FDA, e análises de órgãos técnicos 

de outros países que sejam abalizados, como o NICE e outros 

congêneres)  

O órgão Nice recomenda o uso de Benralizumabe como terapia 

adjuvante para o tratamento de asma eosinofílica grave5  

Segundo o NICE, Após 12 meses de uso, deve ser reavaliado o 

paciente, se houver melhorar orienta-se manter a medicação e se não 

apresentar melhora clínica superior a outros tratamentos descontinuar a 

administração, sendo que numa comparação indireta do benralizumab com 

o mepolizumab, não existe diferença significativa nas exacerbações da 

asma.  

Os resultados dos ensaios clínicos mostram que o tratamento com 

benralizumab mais padrão reduz as exacerbações e o uso de 

corticosteróides orais, em comparação com o placebo. 5  

O benefício absoluto do tratamento e a relação custo-benefício do 

benralizumab variam dependendo se os pacientes são elegíveis para 



 

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO JUDICIÁRIO – INDICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COORDENADORES: 
PROF. DR. ALCINDO CERCI NETO E PROF. DR. CAMILO MOLINO GUIDONI   

  

  

mepolizumab e reslizumab e quais são suas opções individuais de 

tratamento.  

Sendo que A asma grave é geralmente tratada com corticosteróides 

inalados e outras drogas, como um beta-agonista de longa duração. Estes 

podem não funcionar bem o suficiente para a asma eosinofílica, que é um 

tipo de asma grave que pode ser difícil de controlar. Corticosteroides orais 

contínuos podem ser necessários para prevenir exacerbações (ataques de 

asma), mas podem causar efeitos colaterais a longo prazo. Algumas 

pessoas podem tomar mepolizumab ou reslizumab, que são recomendadas 

para populações ligeiramente diferentes. Eles são tratamentos biológicos, 

como o benralizumab. Os tratamentos biológicos ajudam a controlar a asma 

e podem reduzir os corticosteróides orais.5 

 

Referências  

1: Registro ANVISA  

2: Bula ANVISA. Disponível em:  

<https://www.astrazeneca.com.br/content/dam/az-

br/Medicine/InfoFasenra/Fasenra_Bula_Profissional%20-%20FSN003.pdf>  

3: Tabela CMED. Disponível em:  

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2829072/LISTA+CONFOR

MIDADE_2019-08-01.pdf/ce569f1c-180d-4ebb-a140-1d006e248b4f>  

4: Protocolo Asma. Disponível em:  

<http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdt-asma-

livro-2013.pdf>  

5: Recomendação NICE. Disponível em:  
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<https://www.nice.org.uk/guidance/ta565/chapter/1-Recommendations>  

 

ANÁLISE MÉDICA 

1- Qual a doença, e respectivo CID, que acomete o paciente, baseada 

na documentação médica apresentada?  

Asma grave CID J45.0 – asma predominante alérgica com fenótipo T2 alto. 

Há alternância de eosinófilos acima de 300 e exames abaixo deste valor. 

Isso decorre do uso de OMALIZUMABE, cursos de esteroides em dose 

moderada-alta e esteroides de manutenção.  

 

2- Qual a descrição da atual situação clínica, segundo a documentação 

médica apresentada?  

Paciente utilizou todas medicações disponíveis para asma severa na última 

etapa de tratamento, inclusive uso de OMALIZUMABE que são 

recomendadas pelo GINA1 e todos os medicamentos disponíveis nos SUS 

e no PCDT de asma, incluindo aí as novas incorporações de 2019.  

 

3- De acordo com a documentação médica apresentada, o paciente já 

foi submetido a todos os tratamentos disponibilizados pelo SUS? Em 

existindo PCDT para a doença, o mesmo foi aplicado para o caso?  

Sim, segundo as informações da médica assistente e a própria análise do 

prontuário médico ambulatorial juntado, a paciente utilizou todas 

medicações disponíveis no SUS e este segue o Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas para o tratamento da asma.  
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4- De acordo com a documentação médica apresentada, é possível 

afirmar que o tratamento disponibilizado pelo SUS é eficaz para o 

paciente? Caso a resposta seja negativa, explicar.  

Não, pois a paciente persistiu tendo crises e exacerbações de asma, mesmo 

com tratamento otimizado, uso de esteróides orais, controle ambiental (sem 

tabagismo) e orientações médicas e técnicas de utilização de dispositivos 

inalatórios adequados. Todas estas informações foram prestadas pela 

médica assistente e podem ser confirmadas no prontuário médico.  

 

5- O medicamento postulado é indicado para o tratamento da doença 

analisada de acordo com os diagnósticos nosológicos ou etiológicos, 

estágios de evolução da doença e/ou classificação de gravidade?  

Sim, conforme as diretrizes do GINA, a paciente já esgotou todas 

alternativas de tratamento para a fase de gravidade de sua doença, inclusive 

outro imunobiológico não obtendo controle adequado1.  

 

6- Considerando a saúde baseada em evidências, há comprovada 

superioridade ou não inferioridade na eficácia do medicamento 

postulado em relação às eventuais alternativas oferecidas pelo SUS? 

Se positivo, em que sentido?  

Não existem estudos de superioridade ou não inferioridade entre o 

benralizumabe e outros imunobiológicos. Este medicamento é utilizado 

sempre em AD-ON (acrescenta-se já com as medicações otimizadas). A 

indicação do imunobiológico(s) não substitui(em) as medicações 

recomendadas na base do tratamento da Asma1,2,5. Dentre o mecanismo de 
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ação deste medicamento, existe no mercado também o MEPOLIZUMABE 

que poderia ser utilizado.  

 

7- Há comprovações de que o uso do medicamento vindicado é, de 

alguma forma, superior do que os oferecidos pelo SUS em relação 

efetividade, qualidade de vida, sobrevida, melhor tolerabilidade, menor 

efeitos colaterais/adversos?  

Sim, atualmente existe vários estudos que comprovam a eficácia da 

medicação quando bem indicada. Com desfechos como diminuição da 

exacerbação, redução do uso do corticoide oral (este relacionados a 

eventos adversos sistêmicos bem graves) e melhora da qualidade de vida. 

Salienta se que a medicação é indicada em adição aos tratamentos usuais 

disponíveis nos SUS excetuando-se, o corticoide sistêmico, onde os 

eventos adversos são conhecidamente danosos. Até o presente momento 

não foi evidenciado eventos adversos graves em relação ao Benralizumabe 

sendo os mais comum a faringite e cefaleia1,2,4. 

 

8- Há razões médicas especificas ao caso que justifiquem a utilização 

do medicamento postulado em detrimento das alternativas oferecidas 

pelo SUS? Em caso positivo, quais são? Elas estão comprovadas pela 

saúde baseada em evidências?  

Sim, devido ao fato da paciente já ter utilizado todos os medicamentos 

recomendados, inclusive outro imunobiológico (OMALIZUMABE) que 

inclusive já foi aprovado pela CONITEC. Trata-se de um tratamento de 
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exceção já que não há outras alternativas disponíveis no SUS e nas próprias 

diretrizes de tratamento1. 

 

9- Quais os efeitos esperados com a utilização do medicamento 

postulado (informar o perfil de variáveis de desfecho clínico mais 

favoráveis ao medicamento solicitado)  

Os desfechos comprovados são melhora na qualidade de vida, redução de 

corticoide sistêmico onde seu uso é potencialmente danoso devido aos 

efeitos colaterais (diabetes, osteoporose, hipertensão arterial entre outros) 

e diminuição da exacerbação.1,3,4 

  

10- Quais as consequências, para o paciente, em caso de não utilização 

do medicamento analisado?  

Embora evidências robustas demonstrem que os imunobiológicos 

apresentam desfechos favoráveis como redução de exacerbação e 

diminuição do uso de corticoide oral e consequentemente melhora na 

qualidade de vida, essa classe de medicação tem a sua indicação seleta e 

um público ainda bem restrito. No seu melhor desfecho a paciente ganhará 

qualidade de vida, evitará remodelação pulmonar, reduzirá de forma indireta 

infecções e internações hospitalares e evitará o óbito que poderia ser o pior 

desfecho.1 

  

11- Qual o prazo estimado do tratamento e a sugestão posológica? Há 

necessidade de nova avaliação para sua continuidade? Em caso 

positivo, após quanto tempo?  
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O prazo estimado para o tratamento até o momento é indeterminado e a 

posologia prescrita em bula difere do prescrito pelo médico assistente: 

Fasenra ( benralizumabe) 30mg via subcutânea a cada 4 semanas sendo a 

partir da quarta dose deverá ser aplicada a cada 8 semanas.2 A sugestão 

do NICE é que os pacientes sejam reavaliados e após um ano de medicação 

rever a indicação. Caso o paciente não apresente melhora suspender a 

medicação.5 Uma das características farmacológicas do benralizumabe é 

que a depleção dos eosinófilos ocorre logo no primeiro mês logo os sintomas 

melhora a seguir, reavaliação quadrimestral podendo estender até um ano 

e manter ou considerar a troca do imunobiológico é que recomenda GINA.1  

 

12- Quais as evidências sobre o impacto da tecnologia (descrever 

quais os estudos – Saúde Baseada em Evidências – e referência 

bibliográfica), seus níveis de evidência e grau de recomendação de 

acordo com os estudos utilizados?  

Revisões bibliográficas demonstram que benralizumbe quando indicadas 

em asma eosinofílica onde o tratamento convencional não controlou 

apresentam resultados promissores, principalmente no desfecho redução 

ou retirada total de corticoide orais.  

a) Farne HA, Wilson A, Powell C, Bax L, Milan SJ. Anti-IL5 therapies for 

asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2017;9(9):CD010834. 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD010834.pub3  

b) Pham TH, Damera G, Newbold P, Ranade K. Reductions in eosinophil 

biomarkers by benralizumab in patients with asthma. Respir Med. 

2016;111:21-29. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2016.01.003  
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c) Nair P, Wenzel S, Rabe KF, Bourdin A, Lugogo NL, Kuna P, et al. Oral 

Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma. N Engl J 

Med. 2017;376(25):2448-2458. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1703501  

 

13- Há algum conflito de interesse entre o autor desta nota técnica e o 

detentor da patente do medicamento solicitado? Em caso positivo, 

declarar.  

Não. 

 

Referências  

1- https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINASevereasthma-

Pocket-Guide-v2.0-wms-1.pdf  
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Facciolongo N. Efficacy and steroid-sparing effect of benralizumab: has it an 

advantage over its competitors? Drugs Context. 2019 Apr 15;8:212580. doi: 

10.7573/dic.212580. PubMed PMID: 31024635; PubMed Central PMCID: 

PMC6469746.  

4- Nair P, Wenzel S, Rabe KF, Bourdin A, Lugogo NL, Kuna P, Barker P, 

Sproule S, Ponnarambil S, Goldman M; ZONDA Trial Investigators. Oral 

Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma. N Engl J 
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2017 May 22  



 

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO JUDICIÁRIO – INDICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COORDENADORES: 
PROF. DR. ALCINDO CERCI NETO E PROF. DR. CAMILO MOLINO GUIDONI   
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